
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Aars Skole 
Aars d.22. oktober 2019 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 
Fraværende:  

 

Dato:  30. oktober 2019 

Sted:  Konferencelokalet 
Kl.:  17.00-20.00  

Formand: Heine Pedersen 

Møde: 85 

Nr. 

1. 
Godkendelse af referat Afbud fra Pia og Jørgen 

Godkendt 

2. 

20m 
 

Orientering fra:                                                   

A. Formanden:  

 

B. Medarbejderne: 

 

 C.   Ledelsen:  

 

A: Dialogen i netværket mellem bestyrelserne i VHK tyder på at det 

fremadrettet bliver svært at nå til enighed om ret meget. Vi forventer 

derfor, at det primært bliver Østermarkskolen som vi samarbejder med. 

 

B: Der blev afholdt temauge inden ferien med fokus på sundhed og klima.  

Afdeling 2 afviklede desuden naturfagsuge i uge 40. 

Knæk cancer arrangementet fredag var en rigtigt god dag - bortset fra 

vejret. 

Der er Græskardag torsdag den 31. oktober. 

Der har været afviklet Halloween i SFO for 3. klasserne den 29. oktober. 

 

C: Ledelsen er i gang med at afvikle medarbejdersamtaler. 

En halv dag om ugen får vi administrativ hjælp fra forvaltningen ind til 

der ansættes en pædagogisk leder.. 

Signe (lærer) har overtaget vikardækning. 

 

3.  

15m 
Elevrådet Spørgsmål ift. skoleboden – repræsentanter fra elevrådet holder møde med 

ledelsen med henblik på at gang i en ny skolebod.  

Græskardag: præmier fra elevrådet – de tager billeder og kårer vinderne. 

4. 

40m 
Rundtur på skolen 

 

 

Vi var rundt på skolen og se kælderetagen i bygning G, H, I og J.  

I Natur/Teknik lokalet er der kommet flere levende dyr og der er 

påbegyndt en udbygning af udeområdet, således der snart kan arbejdes 

med planter og dyr uden for.  

Det blev drøftet, at det giver mening at se på belysningen i loftet, generelt.  

 

5. 

15m 
Dagsorden til dialogmøde 

- Drøftes 

Der er dialogmøde med politikerne den 5. november.  

  

Vi har gennemgået den udsendte dagsorden. Der er tre hovedpunkter: 

- Budget 2020  

- Midtvejsevaluering af 2022 

- Pointer fra besøg i London 

 

Peter og Heine deltager sammen med Søren 

 

6. 

15m 
Revidering af principper  

 Modtagelse af nye elever 

Vi har de senere år taget i mod en del nye elever. Dem vil medarbejderne 

gerne tage bedre imod.  

 

Vi synes, at der er gode og tydelige procedurer ved indskrivning fra 

skoleårets start, men vi kunne godt forbedre procedurerne for de elever, 

der ønsker skoleskift i løbet af året. 

 

Det blev drøftet om der skulle udarbejdes et princip eller alternativt en 

procedure.   

Overvejelser ift. at lave en procedure eller et princip 

- Hvilke spørgsmål er det vigtigt at få stillet?  

- Sikre overlevering fra den afgivende skole 

- Forventningsafstemning med forældrene 

- Hvor tæt skal der følges op efter opstart?  

- Henriette og Søren følger op på dette 



 

 
 

- Tages op på kommende bestyrelsesmøde 

Beslutningen blev at se på det eksisterende princip for gode overgange og 

revidere det. Dette skal så suppleres med en beskrivelse af procedurerne 

som også skal være tilgængelig på hjemmesiden.  

 

For elever, der skal i specialklasser, findes der særskilt procedure, da der 

er en forudgående visitation.   

 

7. 

15m  
Ansættelse af indskolingsleder 

- Proces og samtaler drøftes 

Opslag er sendt ud   

Samtaler afholdes d. 25. november fra kl. 14.00  

Theresa og Lene deltager ikke 

Medarbejderne drøfter i team, hvad de ønsker sig 

Det forventes at blive en udfordring at finde en finde en ansøger, der kan 

leve op til alle ønsker.  

8. 

10m 
Skoleindskrivning 

- Procesplan 

Der er hængt invitationer op i børnehaverne 

Program for dagen er, at vi mødes i SFO og lille gym. Sal. De deltagende 

børn underholdes af legepatrulje og Gameboosters.  

Vi sender ikke en masse foldere med hjem, kun lidt. Øvrigt materiale 

findes på hjemmesiden. Vedr. Mini-SFO, så vil der blive indkaldt til 

endnu et infomøde inden opstart, med deltagelse af ny leder.  

Indskrivningen er fra midt december til midt januar. 

9. 

10m 
Økonomi 

- Status på regnskab 2019 

Vi forventer at regnskabet ender ca. som sidste år, hvilket vil sige, at vi 

kommer ud med et underskud på 6-700.000kr.  

Dette er overkommeligt i forhold til at budgettet for 2020 er større end i 

2019.  

10.  

15m 
Aula 

- Status på opstarten 

- Skal der laves kursus for 

forældre? 

 

Det har ikke været uden opstartsvanskeligheder, men vi er i gang.  

Det fungere at logge ind med Nem-id – men det har været en udfordring. 

Vi har gjort os mange erfaringer men der er også meget vi skal have lært. 

Desuden har vi også en del ønsker til funktionaliteter. 

Det blev drøftet, at vi som institution bør sende dokumenter ud  i pfd-

format.  

Det vurderes ikke at være nødvendigt med forældrekursus pt. 

Bestyrelsen ønsker, at der sker en ensartning af fx information om lektier. 

Det vil blive taget op på fælles møde med lærere og pædagoger, således 

det bliver let for forældre at følge med. 

10. 

15m 
Sammenhængende Børnepolitik 

- Høringssvar udarbejdes 

 

Besvaret ift. vedhæftede. Der var ikke noget at være uenig i. 

Det blev drøftet, hvordan vi som forældre bør, skal og kan reagere i 

forhold til viden om mistrivsel hos andre børn.  

Skal man gå til forældrene, til kontaktlæreren eller lave en underretning til 

familieafdelingen. Det kan være svært at vurdere. 

11. 

5m 
Punkter til kommende møder - Revidering af principper 

- Princip for gode overgange – ift. ovenstående omkring nye elever 

12. 

5m 
Evt. Møde i AHA-kulturgruppen til Uge 10: 

Tema: Aars bys historie og udvikling   

Fælles projekt: Kunstværk på det nye Unghus – i samarbejde med en 

kunstner (Kunstværket skal bestå af en dele lavet af alle byens børn). 

 

13. Lukket punkt    


